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Školní zájezd do Velké Británie 
 

     
 

TERMÍN: 31. 5. – 5. 6. 2020, 6 dní  

CENA:    7.990,- Kč  (při min. počtu 45 žáků + 3 učitelů) 

               8.590,- Kč  (při min. počtu 40 žáků + 3 učitelů) 
Program zájezdu: 

1. den: V dopoledních hodinách odjezd od budovy školy v Šumperku. Noční přejezd přes Německo do Francie. 

 

2. den: Příjezd do Calais, přejezd trajektem přes kanál La Manche. 

V ranních hodinách příjezd do LONDÝNA, pěší prohlídka města po této trase: 

* kolem budovy Parlamentu, Big Benu a k Westminster Bridge 

* kolem korunovačního kostela Westminster Abbey, kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti 

až do r. 1760 - konají se zde svatby a křtiny příslušníků královské rodiny. 

* Buckinghamský palác, kde bydlí královská rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením královské standarty. Před palácem drží 

stráž královská garda, uvidíte zde sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce. 

* St. James´s Park a kolem Horse Guards, kde se budete moci vyfotit u stráží na koni,   

* Trafalgar Square se sloupem na paměť vítězství admirála Nelsona nad španělskými a francouzskými vojsky v bitvě u Trafalgaru 

s výhledem na National Gallery 

* zastávka na prohlídku British Musea  

* vládní ulicí Whitehall, Parliament Square 

* Downing Street, kde v čísle 10 úřaduje a bydlí ministerský předseda V. Británie 

* přechod k London Eye: projížďka na obřím kole s výhledem na nejvýznamnější budovy v centru Londýna 

* v případě zájmu přejezd místní dopravou a návštěva muzea voskových figurín Madame Tussauds  

V pozdějších odpoledních hodinách odjezd na ubytování do rodin na předměstí Londýna. Večeře a nocleh v rodinách.   

 

3. den: Po snídani odjezd do WINDSORU – prohlídka městečka a procházka kolem zámku, který slouží již devět století anglickým 

králům a královnám jako nejvýznamnější oficiální rezidence mimo hlavní město. Procházka z Windsoru do městečka Eton, které leží 

na druhém břehu řeky Temže. Procházka kolem prestižní školy Eton College – nejtradičnější anglická elitní škola byla založena r. 1440 

králem Jindřichem VI. a studovalo zde přes 20 anglických ministerských předsedů i oba synové prince Charlese (William a Henry) 

a další známé osobnosti.  

Odpoledne přejezd k WARNER BROS. STUDIOS – návštěva filmových ateliérů společnosti Warner Bros., kde se natáčely všechny díly 

série o Harry Potterovi (expozice The Making of Harry Potter). K večeru odjezd zpět na nocleh do rodin. Večeře. 

 

4. den: Po snídani odjezd do PORTSMOUTH - nejdůležitější britské námořní základny, jež je velkým průmyslovým městem 

s přístavem plným námořních fregat, trajektů a řadou rybářských lodí a remorkérů. Návštěva Emirates Spinnaker Tower – 

vyhlídková věž s výhledem na přístav Portsmouth a ostrov Wight. V roce 2005 byla v rámci projektu Millennium dokončena 
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výstavba této 168 metrů vysoké věže na nábřeží Gunwharf Quays. Vyhlídkové plošiny jsou ve výšce mořské hladiny a dále v 99, 

104 a 109 metrech. 

Dále návštěva HMS Victory, která byla r. 1805 z Portsmouth vyslána do Trafalgaru, odkud se za tři měsíce později vrátila 

vítězně, ovšem s tělem mrtvého kapitána Nelsona (pochován v St. Paul´s Cathedral). 

Osobní volno k nákupům v OD PRIMARK.  

Odpoledne přejezd k PORTCHESTER CASTLE – návštěva. Portchester Castle je středověká zřícenina hradu s vodním příkopem, 

který má v podhradí velkou travnatou a dobře udržovanou plochu (možnosti pikniku). Možnosti procházek kolem hradu a pláží 

s krásným výhledem na přístav a pobřeží. 

Odpoledne odjezd na trajekt do Portsmouth. 

K večeru návrat zpět na nocleh do rodin. Večeře. 

 

5. den – Ráno po snídani přejezd do centra LONDÝNA, prohlídka města po této trase: 

* Tower of London – v případě zájmu o prohlídku nutno rezervovat v dostatečném předstihu a zaplatit předem. Stavbu zahájil Vilém 

Dobyvatel. V žalářích pevnosti bylo vězněno mnoho vysokých šlechticů a konaly se zde četné popravy. Prohlídka král. korunovačních 

klenotů v pokladnici Jewel House – dokumentují historii a bohatství Velké Británie. 

* St. Katharine Docks – starý dok, který byl v 70. letech 20. stol. renovován. Může se pochlubit starými otočnými mosty a také 

loděmi, mezi nimiž    je i mnoho krásných starých plachetnic 

* Tower Bridge – most navrhl architekt sir Horace Jones a byl dokončen v roce 1894. Neogotické věže skrývají mechanismus, jímž se 

otevírá most, aby pod ním mohly proplout velké lodě. Věže tvoří ocelová kostra v kamenném plášti a spojují je dvě lávky. Uvnitř dnes 

sídlí Tower Bridge Experience s výstavou oživující historii mostu. 

* odpoledne přejezd lodí od Tower of London do Greenwich 

* Greenwich – Anglosasové nazvali tuto osadu roku 980 „grone wic“ (zelená vesnice). Světoznámou se stala díky tomu, že jí prochází 

nultý poledník nesoucí stejné jméno. Narodil se zde také slavný král Jindřich VIII. Procházka parkem, kolem Old Royal Observatory 

a nultého poledníku, Námořního muzea (The National Maritime Museum, otevřeno 10 – 17 hod.). 

Před odjezdem možnost drobných nákupů na cestu v OD Tesco v Greenwich. 

Večer odjezd do Folkestone na Eurotunnel do Calais, případně na trajekt z Doveru do Calais.  Průjezd přes Francii, Belgii a Německo. 

 

6. den – Příjezd do Šumperku v odpoledních hodinách.  

 

Cena zahrnuje: 

• dopravu zájezdovým autobusem (WC, TV, DVD, možnost zakoupení občerstvení za Kč během cesty)  
• 2 x trajekt / tunel 

• 3 x ubytování v rodinách vč. plné penze (obědy formou balíčků) 
• odborného průvodce CK 

• informační materiály na cestu (mapky…) 

• komplexní cestovní pojištění do zahraničí vč. pojištění storna zájezdu z důvodu nemoci 

• zákonné pojištění záruky pro případ úpadku CK 
• DPH 21 % 

 
Cena nezahrnuje:  

• vstupné a kapesné 
• jízdné městskou dopravou 

 
Fakultativně – za příplatek: 

• příplatek na speciální dietu (bezlepková, bezmléčná) v případě požadavku:  500,- Kč/os/pobyt 
• vstupné v Kč (viz tabulka) – jedná se o zvýhodněné ceny při platbě předem 

 
Cena je kalkulována a zájezd se uskuteční při min. počtu 40 - 45 žáků a 3 učitelů 

 
Orientační výše vstupů ve Velké Británii – ceny jsou uvedeny v GBP, ev. v Kč z r. 2019 (aktuální vstupy pro r. 2020 obdržíte 
v podrobnějších pokynech před cestou na zájezd):     
                                                                                                                                                                   

Místo Památka Dospělý Student 16+ Dítě do 15 let 

LONDÝN London Eye (zvýhodněná cena při platbě předem) 650 Kč 530 Kč 460 Kč  
(do 18 let) 

Museum Madame Tussauds (zvýhodněná cena při platbě předem) 770 Kč 770 Kč 630 Kč 

British Museum zdarma 

Tower of London – zvýhodněné education visit 
 (omezený počet skupin během všedního dne) 

840 Kč 270 Kč 
 
 

220 Kč 
 
 



loď Tower – Greenwich (zvýhodněná cena při platbě předem) 280 Kč 150 Kč 150 Kč 

Jízdné místní dopravou Londýn (celodenní) cca 10 GBP cca 5 GBP 

 National Maritime Museum - Námořní muzeum (Greenwich) zdarma 

LEAVESDEN WARNER BROS STUDIO – The Making of Harry Potter 1450 Kč 1450 Kč 1200 Kč 

PORTSMOUTH Emirates Spinnaker Tower  310 Kč 280 Kč 250 Kč 

 HMS Victory  400 Kč 
 
 

350 Kč  
(do 18 let) 

400 Kč (18+) 

350 Kč 
 
 

PORCHESTER Portchester Castle 
educational visit * 

zdarma zdarma zdarma 

 
* Educational visits - v případě, že z nějakého důvodu nepůjde v těchto objektech zajistit educational visit, budou účastníci zájezdu/ 
ev. vedoucí zájezdu kontaktován ohledně výše „běžného“ vstupného na místě v GBP 
 
 
 
 


